
 
 

c„ôv | 1 

 

আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ ললদ-দাওয়্ালত ওয়্ান-নুসরাহ 

 اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة 
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা লেভাগ 

fatwaa.org 

প্রথম স্বামীর তালাক দদওয়্া ছাড়া অনযত্র লেবয়্ 

করবল দসই লেবয়্ লক সহীহ হয়্? 
প্রশ্নঃ 

েছর দুই আবগ আমার পলরলিত এক ভাই এক দলাবকর স্ত্রীর সাবথ 

পরকীয়্ায়্ জলড়বয়্ যায়্। ওই মলহলার একলি দমবয়্ও লছবলা। হঠাৎ একলদন 

তারা লেবয়্ কবর দনয়্। লেবয়্র লদন ওই মলহলা তার স্বামীবক তালাক দদয়্। 

এখন জানার লেষয়্ হবলা, শরীয়্বতর দৃলিবত ওই মলহলার দদওয়্া তালাক 

এেং তার লিতীয়্ লেবয়্ লক সহীহ হবয়্বছ?   

উবেখয, েততমাবন তার লিতীয়্ লেবয়্র েয়্স দুই েছর িলবছ।     

প্রশ্নকারী- মাহমুদুর রহমান 

উত্তরঃ 

 اهلل الرحمن الرحيم  بسم
 هلل وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى، أما بعد  احلمد

প্রথম কথা হবে, সহীহ শুদ্ধভাবে তালাক সােযস্ত হওয়্ার পরও একজন 

নারীবক অনযত্র লেবয়্ েসার আবগ ইদ্দত পালন করবত হয়্। লনর্তালরত ইদ্দত 

দশষ করার আবগ লেবয়্ েসবল দস লেবয়্ সহীহ হয়্ না।  

লিতীয়্ত স্ত্রী স্বামীবক তালাক লদবলও তালাক হয়্ না। কারণ স্ত্রী তালাক 

দদয়্ার অলর্কার রাবখ না। তালাক দদয়্ার অলর্কার একমাত্র স্বামীর। হযাাঁ, 

স্বামী যলদ স্ত্রীবক তার লনবজর ওপর তালাক গ্রহবণর ক্ষমতা প্রদান কবরন, 

তখন স্বামীর প্রদত্ত ক্ষমতােবল স্ত্রী তার লনবজর ওপর তালাক গ্রহবণর 

অলর্কার লাভ কবর।     

ফাতওয়্া নাম্বার:3২3                  প্রকাশকালঃ23-01-২০২3 ইং 
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সুতরাং প্রবশ্নাক্ত েণতনা অনুযায়্ী ওই মলহলার তালাবকর লেষয়্লি যলদ স্বামীর 

প্রদত্ত ক্ষমতােবল শরীয়্বতর লনয়্ম অনুযায়্ী সহীহও হবয়্ থাবক, তেুও 

ইদ্দত দশষ করার আবগ লেবয়্ করার কারবণ লিতীয়্ লেবয়্লি সহীহ হয়্লন। 

আর যলদ তালাকলিও লেশুদ্ধ লনয়্বম না হবয়্ থাবক, তাহবল দতা লতলন 

এখনও প্রথম স্বামীর স্ত্রী লহবসবেই েহাল আবছন। উভয়্ অেস্থায়্ই লিতীয়্ 

স্বামীসহ তারা উভবয়্ মারাত্মক গুনাবহর কাজ করবছন। তাবদর দালয়্ত্ব 

অনলতেলবম্ব আলাদা হবয়্ যাওয়্া এেং পূবেতর লেবয়্ কালেননামা ও 

তালাকনামা ইতযালদর কাগজপত্র লনবয়্ লেজ্ঞ দকানও মুফলত সাবহবের 

শরাণাপন্ন হওয়্া এেং এই পলরলস্থলতবত তাবদর সম্পবকত শরীয়্বতর লের্ান 

দজবন দস অনুযায়্ী আমল করা উলিত। -ফবতায়্া লহলিয়্া: ১/৩৪৬, রদ্দুল 

মুহতার: ৩/৫১৬, ফবতায়্া তাতারখালনয়্া: ৪/৩৭৭ 

وهللا تعاىل أعلم ابلصواب  فقط،  
আে ুমহুাম্মাদ আব্দুোহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

১০-০৬-১৪৪৪ লহ. 

০৪-০১-২০২৩ ঈ. 

 


